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BÌNH X?T OZONE C?A GEYSER
vaporizer chuyên nghi?p ?? ?i?u tr? th?m m? ch?a b?nh

?? h?p th? s?n ph?m t?t h?n và nhanh h?n

T?o ra oxy hóa t? bào l?n h?n c?a da ??u và nang tr?ng ?? khôi ph?c ch?c n?ng quan
tr?ng t? nhiên c?a nó

Tính n?ng:

T?ng ???ng kính chuông ?? ??m b?o s? tho?i mái t?i ?a c?a khách hàng
H? th?ng phân ph?i h?i n??c b?c m?i ?? ??m b?o k?t qu? nh?t quán
H? th?ng thu h?i n??c b?n có th? tháo r?i m?nh m?, tho?i mái
?i?u khi?n h?i n??c ?i?n t? ?? qu?n lý chính xác h?n trong m?i l?n ?i?u tr?
M?c n??c luôn nhìn th?y ???c và kh? n?ng ch?ng ch?u d? ti?p c?n d? dàng

Timer 
L??ng c?c (?óng c? pha và trung tính)
c?nh tranh ch? s? d?ng ??n c?c
Nó c?ng ho?t ??ng nh? m?t công t?c chính
Ch?ng ch? chu k? n?ng (80000 cyclades ? 16A b?ng 160000 chu k? b?t t?t)
C? ch? kim lo?i bên trong
Các th??ng hi?u b?o m?t n?m trong s? nh?ng th??ng hi?u nghiêm ng?t nh?t trên th? gi?i

DÂY NGU?N 
100% g?c Ý
Chi?u dài th?c 2'5 t?n

Nh?a
L?a ch?n ??u tiên PA vaporizer
?? dày cao ?? ch?u nhi?t nhi?u h?n
Kh? n?ng ch?ng va ??p tuy?t v?i
Tuân th? t?t c? các quy t?c ch?ng ô nhi?m
Thân thi?n v?i môi tr??ng
H? th?ng t?a sáng và ch?ng tia C?C TÍM
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Ch?m ?en cao

s? ch?ng c? 
100% b?n g?c c?a Ý
T?ng di?n tích b? m?t b?c x?
N?ng su?t ngâm cao
Không b?o trì
B?O HÀNH 2 n?m
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